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W POSZUKIWANIU DROGI

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1966, s. 792.

Publikacja obejmuje przedmowę Józefa Chałasińskiego pt. Mło
dość — rewolucja — kultura — naród oraz wstęp Bronisława Gołę
biowskiego pt. Przemiany w ruchu młodzieżowym wsi w świetle pa
miętników i innych dokumentów. Oprócz przedmowy i tego wstępu 
pomieszczony tu został fragment pamiętników drukowanych w Młodym 
pokoleniu chłopów (Warszawa 1938) pt. O Polskę Ludową bez krzywd 
i cierpień ludzkich.

Po części wstępnej następuje 45 pamiętników, zgrupowanych 
w trzech działach: I. Wczoraj i dziś; II. Nowi działacze; III. Nowe 
aspiracje. Wybór i opracowanie 8-osobowego zespołu socjologów i pu
blicystów — działaczy Związku Młodzieży Wiejskiej — pracującego 
pod kierownictwem Bronisława Gołębiowskiego w składzie: Zdzisław 
Grzelak, Franciszek Jakubczak, Halina Krzywdzianka, Józef Łapiński, 
Stanisław Siekierski, Barbara Weber, Stanisław Wiechno.

Publikacja stanowi tom III serii „Młode Pokolenie Wsi Polski 
Ludowej”, ukazującej się pod egidą Komitetu Badań nad Kulturą 
Współczesną Polskiej Akademii Nauk jako rozultat działalności powo
łanej w obrębie Komitetu Komisji Badań nad Pamiętnikarstwem 
Współczesnym. Tom IV serii — Od chłopa do rolnika — znajduje się 
w druku. Zakończone zostały prace nad uformowaniem tomu V serii — 
Gospodarstwo i rodzina. Zaawansowane są prace nad dalszymi 5 toma
mi serii, dotyczącymi problemów okupacji i świadomości narodowej, 
nowych zawodów na wsi, szkoły i nauczyciela, dróg awansu wychodź
ców w mieście oraz perspektyw młodego pokolenia wsi.

Dla realizacji całej serii utworzony został Komitet Redakcyjny — 
działający w składzie: Józef Chałasiński (przewodniczący), Piotr Ba- 
naczkowski (zmarły w 1966 r.), Bronisław Gołębiowski, Zdzisław Grze
lak, Eugenia Jagiełło-Łysiowa, Franciszek Jakubczak, Wiesław My
śliwski.

Cały plon konkursu stał się podstawą dla szeregu prac doktor
skich: opracowań cząstkowych, publicystycznych i metodologicznych 
oraz służy jako zasadniczy materiał źródłowy w podjętych rozległych 
studiach nad problemami jednostki ludzkiej, osobowości i kultury 
narodowej.


